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S.C. APARTAMENTUL S.A. Piteşti 
                                     ANEXA 29 
                La Regulamentul nr. 1/2006 C.N.V.M. 

 
Raport curent în conformitate cu prevederile art.113 A, lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 și 

Dispunerea de măsuri nr.11/2010 - Data raportului: 07.05.2014 
A.  
Raportul curent conform: Regulamentului nr. 1/2006 al C.N.V.M. 
Denumirea societăţii comerciale: S.C. APARTAMENTUL S.A. 
Sediul social: Str. Depozitelor nr. 39 bis, Loc. Piteşti, Jud. Argeş 
Numărul de telefon/fax: 0248/632677; 0248/634240 
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 129170 
Numărul de ordine în Registrul Comerţului: J 03/05/1991 
Capitalul social subscris şi vărsat: 345.500 lei 
Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: RASDAQ 
 
 1. c) Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor; 

Urmarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ce a avut loc în data de 07.05.2014, ora:9:30, la sediul 
social al S.C. Apartamentul S.A., situat în str. Depozitelor nr.39 bis, Localitatea Pitești, Jud. Argeș, cu unanimitatea voturilor 
acționarilor prezenți, au fost aprobate următoarele puncte aflate pe ordinea de zi, conform Convocator, astfel: 

1.1. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a reprezenta societatea în relațiile contractuale și 
juridice cu terții, pe toată perioada mandatului său, respectiv de la 07.12.2011-07.12.2015, care va decide cu privire la 
contractarea de împrumuturi bancare cât și garantarea acestora cu imobilele și activele aflate în proprietatea societății, 
numai după aprobarea prealabilă de către Consiliul de Administrație al societății, până la limita maximă de 1.320.000 lei, 
astfel: 
 

- 720.000 lei - împrumut bancar (limita de creditare) din care: 
                > 350.000 lei - împrumut bancar contractat cu B.R.D. Pitești; 
                > 370.000 lei - împrumut bancar contractat cu B.C.R. Pitești; 
- 600.000 lei - plafon de scrisori de garanție bancară - S.G.B- uri; 
 
1.2. Aprobarea Proiectului Actului Constitutiv al societății, modificat urmare a operațiunilor prevăzute la punctul 

1.1, respectiv: 
- pe cale de consecință se modifică: 
- Art.15 alin.(15)- Cap. V din Secțiunea a-II-a – „Statutul societății”, cu privire la persoana desemnată să reprezinte 
societatea în relațiile juridice cu terții. 
 
1.3. Aprobarea împuternicirii dlui Cantu Ion în calitate de Președinte „CA” și Director General al societății, să 

semneze documentația necesară în vederea derulării operațiunilor cuprinse la punctul 1.1. și punctul 1.2. cu Instituțiile 
bancare și O.R.C. Argeș. 

 
1.4. Aprobarea împuternicirii dlui Cantu Ion să semneze în numele și pentru această prezentă hotărâre și a dnei 

Roxana Hotu să depună documentațiile necesare publicării acesteia către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Jud. Argeș și alte Instituții abilitate prin lege. 

 
1.5. Aprobarea Datei de Înregistrare propusă conform prevederilor art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind 

piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, ca fiind: 30.05.2014. 
 

 PREŞEDINTE CA    DIRECTOR ECONOMIC, 
          DIRECTOR GENERAL,   EC. VOICA OLGA NELA  

                              ING. CANTU ION    
 
 


